
OPENBAAR MINISTERIE RESSORTPARKET LEEUWARDEN

Aan het Gerechtshof te Leeuwarden

Dd 29 februari 2000-10-05 kenmerk 3221/454/99
Bijlagen: 1
Onderwerp: klacht ex art. 12 Sv van F .J. Beukeveld
Klacht 9900152

Overeenkomstig het gestelde in de beschikking van uw Hof van 9 december 1999, inzake de
door F .J .Beukeveld, hierna te noemen klager, ingediende klacht ex art. 12 Sv, doe ik u verslag
ex art. 12 Sv, onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden, waaronder het ter zake
bij de Hoofdofficier van justitie te Assen ingewonnen ambtsbericht dd 2 februari 2000, met
bijlage, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen.

Klager doet beklag naar aanleiding van de beslissing van de Officier van justitie dd 29
november 1999 tot het niet instellen van een nader strafrechterlijk onderzoek tegen
politieambtenaren van de regiopolitie Drenthe, de burgemeester van Coevorden en een
ambtenaar van de gemeente Coevorden.

Klager heeft op 28 oktober 1999 aangifte gedaan tegen voornoemde personen. Aanleiding is
het optreden van deze personen in het kader van een strafrechterlijk onderzoek tegen klager
ter zake ,overtreding van de opiumwet. In dat onderzoek is er binnengetreden en een
onderzoek ingesteld in de horecagelegenheid van klager, Lord Nelson. Van het onderzoek is
proces-verbaal opgemaakt op grond waarvan klager als verdachte van overtredingen van de
Opiumwet wordt aangemerkt. De strafzaak tegen klager is geseponeerd, omdat ander dan
strafrechterlijk ingrijpen prevaleert gelet op het feit dat de gemeente Coevorden tot sluiting
van de horecagelegenheid en intrekking van de vergunning is overgegaan en dat het strafbare
feit betrekking heeft op het aanwezig hebben van enkele grammen cocaïne.

De officier van justitie heeft klager bij brief van 29 november 1999 bericht dat zijn aangifte
niet nader wordt onderzocht. Met de officier van justitie ben ik van mening dat er geen enkel
vermoeden is van enig strafbaar feit gepleegd door voornoemde personen. Ik ben derhalve van
oordeel dat het beklag kennelijk ongegrond is.

Gezien vorenstaande kom ik tot de conclusie dat de beslissing van de officier van justitie tot
het niet instellen van het strafrechterlijk onderzoek terecht is genomen. Ik geef Uw Hof in
overweging het beklag af te wijzen.

De Advocaat-generaal
A.H.Bronsvoort.


